De ochtenddrives beginnen om 10.00 uur
en vrijdagavond om 20.00 uur.
Zoals altijd staan de vaste inschrijvers
automatisch genoteerd, zijn er leuke
prijzen te winnen en is er iets om de
inwendige mens te versterken.
Het inleggeld bedraagt € 7,50 per persoon.
Het programma voor de zomer met de data
voor de Grote Bridge Drive en het
programma voor de zomerlessen zal medio
mei bekend worden gemaakt.
BRIDGE, HET GAAT OM DE SCORE!

HET BLUE CLUB BULLETIN
20e jaargang – nummer 2 – februari 2013
NIEUWE CURSUSSEN
Het nieuwe cursusprogramma start in
de week van maandag 1 april.
Hieronder een beknopt schema. In onze
folder en op de website vindt u meer
informatie.
Cursus 1
Cursus 2
Cursus 3

woensdagochtend
maandagavond
maandagmiddag
dinsdagavond
woensdagochtend
donderdagavond

Cursus 3+

maandagmiddag

Cursus WB

donderdagmiddag

Vaak zal je in een spel moeten beslissen
wanneer je hoger biedt dan de tegenpartij.
Wanneer het om een deelscore gaat is het
niet eenvoudig om te beslissen tot welk
niveau je biedt. Voor de beginnende
bridgers is dat met name zo lastig omdat
de kennis ontbreekt van de scores die
verbonden zijn aan een contract.
Bijvoorbeeld: de tegenpartij biedt en maakt
2♠, dat levert ze een score op van +110
(2x30 punten voor de gemaakte slagen +
50 punten voor het maken van het
contract). Voor jou dus een score van -110
terwijl je in bijvoorbeeld 3♦ maar 1 down
zou zijn gegaan voor een score van -50 of 100, afhankelijk van de kwetsbaarheid.
Vooral in spellen waarin je mag verwachten
dat de punten ongeveer gelijk verdeeld
zitten tussen de 2 partijen, is het zelden
rendabel om de tegenpartij op laag niveau
te laten spelen.
Een biedverloop om het een en ander toe
te lichten:

donderdagmiddag

West

Noord

Oost

Zuid

donderdagavond

1♦

PAS

1♠

PAS

Cursus 4+

maandagavond

2♠

PAS

PAS

?

Cursus 5

dinsdagavond

Cursus 4

De Zuidhand:

PAASDRIVES
De paasdrives worden gespeeld op:
•
•
•

dinsdagochtend 26 maart
vrijdagochtend 29 maart
vrijdagavond
29 maart

♠92
♥ A B 10 7
♦HVB8
♣ 10 9 8

De handen van West en Oost zijn
gelimiteerd, West 13-14 en Oost 6-9
punten. Je mag dus nog wel wat punten bij
je partner verwachten en er is een grote
kans op een fit in bijvoorbeeld ♥.
Bied nu doublet.
Hiermee geef je aan partner aan dat je
over 4-kaarten in ♥ en ♦ beschikt en de
deelscore wilt bestrijden. Je partner kiest
nu de kleur. Wellicht biedt de tegenpartij
nog 3♠ en gaat dat 1 down.
Ook bij de afweging of je een redbod gaat
doen als de tegenpartij de manche biedt is
er een score-afweging te maken, maar
daarbij speelt de kwetsbaarheid een
belangrijke rol. Zie onderstaand schema:
Gedoubleerde downslagen
-

Kwetsbaar
- 200
- 500
- 800
- 1100

1
2
3
4

Niet kwetsbaar
- 100
- 300
- 500
- 800

Als de tegenpartij een kwetsbare manche in
harten of schoppen maakt, is het voor ons
nog voordeliger om niet kwetsbaar 3 down
te gaan.
Bijvoorbeeld: met OW kwetsbaar en NZ
niet, gaat de bieding:
West

Noord

Oost

Zuid

1♥

2♦

4♥

?

Met de volgende handen:
Hand A
♠ B 10 8 7 5
♥♦V9532
♣984

Hand B
♠ B 10 8
♥97
♦V953
♣9843

Waar het met hand A een ABC-tje is dat je
een redbod van 5♦ doet, is dit met hand B
wellicht veel te duur.
Met hand A heb je in het slechtste geval
waarschijnlijk 5 verliezers (partner is kort
in schoppen of klaveren) en scoort 3 down
dus - 500.
Met hand B is je aantal verliezers
waarschijnlijk te groot.
In tegenstelling tot een redbod nadat de
tegenpartij de manche heeft geboden is het
ook mogelijk een redbod op voorhand te
doen, bijvoorbeeld:
Je partner Noord opent niet kwetsbaar met
3♠ (de tegenpartij is wel kwetsbaar)
gevolgd door een informatiedoublet. Zuid
heeft de volgende hand:

♠H7
♥3
♦H9653
♣ B 10 9

Bied direct 4♠, want er zal wel een ♥manche inzitten voor OW en misschien
zelfs slem!
4♠ kan nooit veel down en wordt misschien
ook wel gemaakt.
Voor ervaren clubspelers
Een afspraak die door agressief biedende
clubspelers nogal eens gemaakt wordt is
dat na 1♥ of ♠-opening een direct manchebod zeer zwak is maar met gunstige
distributie (super-fit en kort in een kleur).
Natuurlijk moet je dan wel afspreken wat je
biedt met sterke handen.
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